
L’ELECTRICITAT I EL CIRCUIT ELÈCTRIC

En aquesta il·lustració pots veure la gàbia de Faraday, que té la propietat d’aïllar el seu 

interior de la influència dels camps electromagnètics exteriors i s’utilitza per poder reproduir 

i estudiar diversos fenòmens elèctrics i electromagnètics. Estudiarem aquests fenòmens al 

llarg de les primeres unitats. Gràcies a la gàbia de Faraday s’han realitzat grans avenços en 

el món de l’electricitat.
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j 1.1 L’electrotècnia, una matèria nova
Els llamps que cauen sobre la terra els dies de tempesta van ser els primers efectes elèctrics 
que l’ésser humà va contemplar, però van haver de passar molts segles abans de poder donar 
una explicació científica sobre aquell fet.

Primer van ser els grecs i, més tard, els científics del segle XVII els que van començar a plantejar-se 
les causes dels fenòmens elèctrics. Així, a mesura que es van anar comprenent, es van establir les 
bases per a la creació de la ciència que els estudia: l’electrotècnia.

A partir d’aquests coneixements seran múltiples les aplicacions que es fonamenten en els seus 
principis: llum, calor, informàtica, etc. És evident, doncs, la importància que avui dia té 
l’electrotècnia en la nostra societat, i aquesta és una de les raons per les quals els alumnes de 
batxillerat teniu l’oportunitat d’endinsar-vos en el seu coneixement.

L’electrotècnia, per tant, és una part de la tècnica que tracta de l’aplicació 
pràctica dels fenòmens elèctrics i magnètics i de les relacions existents entre 
ells.

Quadre 1.1. Aquesta cronologia mostra la relació dels descobriments i invents més importants en la configuració de 
la ciència que s’ha anomenat electrotècnia. La majoria els estudiarem al llarg d’aquest curs.

1600. William Gilbert emprà el mot electri-
citat per primer cop i publicà l'obra De Mag-
nete on exposà, per primera vegada, la teoria 
del magnetisme terrestre.

1672. Otto von Guericke construí la primera 
màquina electrostàtica per produir càrregues 
elèctriques.

1745. Pieter van Musschenbroek i Ewald 
Georg von Kleist van inventar el primer con-
densador o ampolla de Leyden.

1785. Charles Augustin de Coulomb va ob-
tenir la llei que regeix les atraccions i repul-
sions entre càrregues elèctriques.

1800. Alessandro Volta construí la pila elèc-
trica denominada galvànica.

1826. Georg Simon Ohm estudià la conduc-
ció elèctrica en els metalls i formulà la llei 
que relaciona les tres magnituds més impor-
tants: voltatge, intensitat i resistència.

1827. André-Marie Ampère estudià l'acció 
entre l'imant i els corrents elèctrics i formulà 
les lleis bàsiques de l'electromagnetisme.

1831. Michael Faraday descobrí la inducció 
electromagnètica.

1845. Gustav Robert Kirchhoff formulà les 
lleis de nusos i malles que posteriorment van 
permetre resoldre circuits complexos.

1868. James Clerk Maxwell formulà el fona-
ment teòric de l'electromagnetisme.

1879. Thomas Alva Edison inventà la làm-
pada de filament de grafit i desenvolupà 
l'enllumenat elèctric.

1882. Lucian Gaulard i John Dixon van in-
ventar el transformador.

1884. Heinrich Hertz demostrà que l'electri-
citat es pot transmetre en forma d'ones elec-
tromagnètiques que es propaguen a la velo-
citat de la llum.

1887. Mijail Osipovich Dolivo-Dobrowol-
ski desenvolupà el sistema de corrent tri-
fàsic.

1895. Wihelm Conrad Röntgen descobrí els 
raigs X en la descàrrega elèctrica en gasos 
enrarits.

1897. Joseph John Thomsom estudià les 
propietats de la matèria en relació amb 
l'electricitat i descobrí l'electró com a partí-
cula constituent.

Fig. 1.1. Thomas Alba Edison (1847-1931).

 1> De quins descobriments o invents del quadre 1.1 has sentit a parlar alguna 
vegada? Quins has estudiat?

ACTIVITATS
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j 1.2 Naturalesa de l’electricitat
Què és l’electricitat? Com es produeix? Quina és la seva naturalesa? Intentarem respondre totes 
aquestes preguntes en aquesta unitat. L’àtom serà l’element bàsic de tot el procés, és per això 
que cal començar amb l’estudi de la seva estructura.

A la natura trobem 111 elements o cossos simples diferents, que es troben reflectits a la taula 
periòdica. L’àtom és la part més petita d’aquests elements, que manté, però, les seves propie-
tats físiques i químiques.

 A. Estructura dels àtoms

Com ja saps, la paraula àtom significa en grec `indivisible´, i així es va consi-
derar durant molt de temps. Posteriorment, els treballs de Rutherford, Bohr i 
altres investigadors van revelar que està format per partícules subatòmiques 
molt més petites, com ara els electrons, els protons, els neutrons, els posi-
trons, els mesons, els neutrins, els antiprotons, etc. Tot i això, els més impor-
tants són els tres primers (fig. 1.2):

■  Electrons: giren a gran velocitat al voltant del nucli i descriuen òrbites 
el·líptiques i es mantenen en aquestes òrbites gràcies a l’atracció del nucli. 
A diferència del sistema planetari, aquesta força no és gravitatòria sinó 
elèctrica. La càrrega elèctrica dels electrons és negativa i la seva massa és 
de 9,1091·10–31 kg.

■  Protons: formen el nucli de l’àtom. El valor absolut de la seva càrrega elèc-
trica és igual a la de l’electró però és positiva. La seva massa és 1 836,11 
vegades superior a la de l’electró.

■  Neutrons: són partícules elementals sense càrrega, situades al nucli de 
l’àtom i amb una massa aproximadament igual a la del protó.

Cada àtom té el mateix nombre d’electrons que de protons. Si la càrrega de 
l’electró és igual que la del protó, podem considerar l’àtom elèctricament neutre.

Els electrons, en el seu recorregut orbital, estan sotmesos a la força d’atracció del camp elèctric del 
nucli i a la força de repulsió dels electrons de les capes inferiors (energia potencial). A més, a cau-
sa de la seva velocitat tenen també energia cinètica. Si sumem aquestes dues energies obtenim 
l’energia total de l’electró en una determinada òrbita o capa.

Com més allunyats estiguin els electrons del nucli, més petita serà la força d’atracció d’aquest 
nucli i, per tant, més petita serà l’energia que li hem de subministrar per vèncer la força 
d’atracció i fer que salti de l’última capa o capa perifèrica.

L’àtom, en perdre un electró, queda instantàniament sense equilibri elèctric, ja que el nombre de 
protons és superior al d’electrons. En aquest cas, direm que l’àtom restarà carregat positivament i es 
convertirà en un ió positiu o catió. Si, en el cas contrari, un àtom captura un electró, quedarà  
carregat negativament i es convertirà en un ió negatiu o anió.

 B. Càrregues electrostàtiques

Gairebé segur que en cursos anteriors has realitzat l’experiment de fregar el teu bolígraf amb un 
drap per observar com després atreia petits trossos de paper. Aquest fenomen és un fenomen elec-
trostàtic, observat pel grec Tales de Milet al segle VII aC, quan va comprovar que en fregar un tros 
d’ambre amb un drap de llana, l’ambre, de manera prodigiosa, atreia petites plomes, palletes, etc.

Fig. 1.2. Àtom de carboni.

El nom d’electricitat deriva del 
nom grec de l’ambre (elektron).
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Realitzem l’experiment següent: freguem enèrgicament dues barretes de vidre amb un tros de 
seda, en pengem una d’un suport i hi acostem l’altra. Observarem que les dues barretes es 
repel·leixen (fig. 1.3).

Si prenem ara una barra d’ebonita (resina artificial) o d’ambre, la freguem amb una pell de gat o 
amb un drap de llana i l’acostem a la barreta de vidre penjada, observarem que les dues s’atreuen 
(fig. 1.4).

D’aquests experiments podem deduir que aquestes substàncies, si són fregades enèrgicament, 
adquireixen una nova propietat que abans no tenien, que és la d’atreure o repel·lir altres cos-
sos que també han estat fregats. Direm que aquests cossos s’han electritzat, és a dir, que han 
adquirit una càrrega elèctrica.

Quan s’electritzen dos cossos per fregament, hi ha una transformació de l’energia mecànica del 
moviment del drap en energia calorífica, que serveix per alliberar algun dels electrons situats en 
les capes perifèriques dels àtoms, els quals passen d’un material a l’altre. D’aquesta manera, un 
dels materials queda carregat positivament i l’altre negativament.

Des dels temps antics, i de manera arbitrària, s’ha anomenat electricitat positiva la que adqui-
reix el vidre en ser fregat, pel fet que, en deixar anar electrons, es queda amb càrrega positiva, 
ja que hi ha més protons que electrons. Pel mateix motiu s’ha anomenat electricitat negativa 
la que adquireixen l’ebonita o l’ambre, quan es queden amb un excés d’electrons.

Així doncs, podem comprovar que si acostem dos cossos carregats amb electricitat del mateix 
signe, es repel·leixen; si els cossos tenen electricitat de diferent signe s’atreuen.

 C. Llei de Coulomb

En l’experiment realitzat anteriorment hem observat que existien forces d’atracció o de repulsió 
entre els diferents cossos carregats, depenent dels seus signes. La llei de Coulomb ens permet quan-
tificar aquesta força en funció de les magnituds que hi intervenen.

Aquesta força té com a direcció la recta que uneix les dues càrregues (fig. 1.5):

Æ
F =  K Q Q’

}
r2  

Æ
u

on 
Æ
u és el vector unitari en la direcció de la recta que uneix les dues càrregues i K és la cons-

tant elèctrica que depèn del medi que envolta les dues càrregues.

Fig. 1.4. Dos cossos carregats amb electricitat de dife-
rent signe s’atrauen.

Fig. 1.3. Dos cossos carregats amb electricitat del mateix 
signe es repel·leixen.

La càrrega elèctrica (Q) d’un 
cos depèn del nombre d’elec-
trons que té de més o de 
menys. Com que la càrrega de 
l’electró és molt petita, es 
defineix en el SI una unitat 
de càrrega que és el coulomb 
(C), que equival a 6,24·1018 
electrons; és a dir, un electró 
té una càrrega de:

–1,602·10–19 C

Com que la unitat de càrrega 
és una unitat molt gran 
s’utilitzen els seus submúlti-
ples: 

1 mC = 10–3 C
1 mC = 10–6 C
1 nC = 10–9 C
1 pC = 10–12 C

Fig. 1.5. Llei de Coulomb.

Q

Q'

Q

Q'

F

F

F

F

r

r

La llei de Coulomb diu que la força d’atracció o de repulsió entre dues càrre-
gues és directament proporcional al producte de les seves càrregues (Q i Q’) i 
inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa (r).
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En l’aire o en el buit, K = 9·109 N·m2

}
C

. En qualsevol altre medi, el seu valor és sempre  

més petit, la qual cosa provoca que la interacció entre les càrregues disminueixi.

En el sistema internacional (SI) es defineix K = 1
}
4 p e

 on e és la permitivitat o constant  

dielèctrica del medi, que, per tant, també és una constant (taula 1.1).

Definim com a permitivitat relativa, e
r
, la relació entre la permitivitat del medi i la permitivi-

tat del buit:

e
r
 = 

e
}e0

on  e
r
: permitivitat relativa.

 e: permitivitat del medi.
 e

0
: permitivitat del buit.

En el cas que hi hagi tres o més càrregues elèctriques puntuals, la força elèctrica resultant 
que les altres exerceixen sobre una de les càrregues és la suma vectorial de les forces que 
actuen sobre aquesta.

EXEMPLE 1

Dues càrregues puntuals de 20 mC i –35 mC es troben en el buit separades per una 
distància de 20 cm (fig. 1.6). Com és la força i quin valor té?

Resolució 

En ser les dues càrregues de signe contrari la força entre elles és d’atracció i de valor:  

F = K Q Q’
}

r2
 = 9 · 109 N·m2

}
C2

 · 20 · 10–6 C · 35 · 10–6 C
}}}

0,04 m2
 = 157,5 N

Medi Permitivitat (e) [C2/Nm2] Permitivitat relativa (e
r
)

Buit 8,85 · 10-12 1

Aire 8,85 · 10-12 1,0006

Aigua 717 · 10-12 81

Baquelita 44-71 · 10-12 5 a 8

Fusta 18-70 · 10-12 2-8

Mica 35 · 10-12 4

Pentaòxid de tàntal 230 · 10-12 26

Porcellana 53-71 · 10-12 6-8

Vidre 45-50 · 10-12 5-10

Taula 1.1. Constant de permitivitat en els diferents medis.

Fig. 1.6. 
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 D. Camp elèctric 

Quan col·loquem en una zona de l’espai una càrrega elèctrica es crea una zona d’influència 
que es manifesta quan hi acostem una altra càrrega i aquesta rep unes forces d’atracció o de 
repulsió. La zona en la qual es manifesten aquestes forces s’anomena camp elèctric.

El camp elèctric es representa per les línies de força, que corresponen als camins que segui-
ria una càrrega elèctrica puntual positiva en ser atreta o repel·lida per la càrrega elèctrica 
que ha creat el camp (fig. 1.7).

Æ
E = 

Æ
F

}
 Q’  
= K 

Q Q’
}

r2
· 1

}
Q’

 
Æ
u = K Q

}
r 2  

Æ
u 

Æ
E = K Q

}
r 2

 
Æ
u 

El vector unitari 
Æ
u té la direcció de la recta que va del punt considerat a la càrrega Q i el seu 

sentit és de la càrrega al punt. De l’expressió anterior podem deduir que la intensitat de camp en 
un punt és d’1 N/C quan, en col·locar una càrrega d’1 C en aquest camp, rep una força d’1 N. Per 
tant, la força elèctrica a què està sotmesa una càrrega Q’ en l’interior d’un camp elèctric és:

Æ
F = Q’ 

Æ
E

La direcció del camp elèctric en un punt coincideix amb la direcció de la força realitzada 
sobre una càrrega positiva en aquest punt, és a dir, amb la tangent a les línies de força del 
camp (fig 1.8).

El mòdul del vector intensitat de camp elèctric és determinat per la densitat de línies de  
força.

Si en lloc d’una càrrega puntual, la que crea el camp elèctric és una distribució de càrregues, la 
intensitat del camp serà la suma vectorial de les intensitats de camp que creen cadascuna de 
les càrregues. Això s’anomena principi de superposició.

Æ
E = 

Æ
E

1 
+ 

Æ
E

2 
+ 

Æ
E

3 
+ ... + 

Æ
E

n

El camp elèctric degut a una càrrega Q és la regió de l’espai al voltant 
d’aquesta càrrega on es manifesten les forces d’atracció o de repulsió sobre 
altres càrregues elèctriques situades en aquest espai.

La intensitat de camp elèctric (
Æ
E ) creada per una càrrega Q en un punt de 

l’espai és la força elèctrica que actua sobre una unitat de càrrega situada 
en aquest punt.

Fig. 1.7. Línies de força de: a) i b) càrrega 
elèctrica aïllada; c) dues càrregues del mateix 
signe; d) dues càrregues de diferent signe.

a)

b)

c)

d)

Fig. 1.8. Direcció del camp elèctric en un punt.
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Dues càrregues de 3 mC i –4 mC estan situades en el buit, 
en els punts que indica la figura 1.9. Calcula el valor de la 
intensitat de camp en el punt A.

Resolució

Com que tenim dues càrregues, tindrem un camp creat per 
cadascuna de les càrregues. Per calcular la intensitat de 
camp haurem d’aplicar el principi de superposició: la inten-
sitat del camp en el punt A serà la suma vectorial de les 
intensitats de camp de cadascuna de les càrregues.

Si observes la figura podràs comprovar que els vectors  
Æ
E

1
  

i  
Æ
E

2
 que cal sumar formen un angle de 90°. El mòdul vec-

tor suma el calcularem aplicant el teorema de Pitàgores; en 
el cas que l’angle no fos de 90° hauríem de calcular els 
components ortogonals dels vectors per calcular el vector 
suma. La direcció és la que mostra la figura.

La distància entre les càrregues i el punt A en tots dos casos 
serà:

r = !22 + 22 = !8 = 2 !2 m

E
1
 = K 

Q
1}

r2
 = 9 · 109 N m2

}
C2

 · 3 · 10-6 C
}} 

(2 !2)2 m2
 = 3 375 N

}
C

E
2
 = K 

Q
2}

r2  
 = 9 · 109 N·m2

}
C2

 · 
-4 · 10-6 C
}}
(2 !2w)2 m2

 = -4 500 N
}
C

El signe menys de E
2 
indica que el vector 

Æ
E

2  
té sentit  

contrari a Æu  i, per tant, el seu sentit és del punt A a Q
2
.

E
T 
2 = E

1 
2 + E

2 
2

E
T 
= !E

1 
2 + E

2 
2 = !3 3752 + 4 5002 = 5 625 N

}
C

Fig. 1.9

ACTIVITATS

 2> En què es diferencia un àtom d’un ió?

 3> Explica com estan ordenats els nivells d’energia de les 
diferents capes d’un àtom.

 4> Busca informació sobre l’experiment de Rutherford.

 5> L’electroscopi és un aparell que ens permet comprovar 
l’electrització d’un cos. Investiga en què consisteix i 
quin és el principi del seu funcionament.

 6> Si a un cos elèctricament neutre li arrenquem 2 elec-
trons, en quin estat elèctric queda?

 7> Dues esferes amb igual càrrega situades en el buit, se-
parades per una distància de 0,1 m, es repel·leixen amb 
una força de 810 N. Calcula el valor de les càrregues.

R: 30 mC

 8> Una càrrega de 2 mC i una altra de –5 mC es troben en 
l’aire a una distància de 50 cm. Amb quina força actua 
l’una sobre l’altra?

R: 0,36 N

 9> Quina és la intensitat de camp elèctric en un punt de-
terminat si una càrrega de 2,5 mC situada en aquest 
punt està sotmesa a una força de 0,325 N?

R: 130·103 N/C

 10> Una càrrega de 5 mC està situada en l’aire i es troba a 
una distància de 20 cm d’un punt P. Calcula el mòdul 
de la intensitat de camp en aquest punt i dibuixa la 
gràfica amb el vector resultant.

R: 1,13·106 N/C

 11> Dues càrregues de 5 mC i 8 mC estan situades en el 
buit, en els punts que indica la figura 1.10. Calcula el 
mòdul del vector intensitat de camp en el punt A i di-
buixa el vector resultant.

Fig. 1.10

EXEMPLE 2

(0,0)

y

Q2Q1

3 C –4 C

E2

E1
ETA

1 m
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En deixar anar l’objecte, aquesta energia potencial es transformarà en energia cinètica, de 
manera que la suma de les dues energies sempre serà igual al treball W realitzat inicialment:

W = F·h = E
p
  

W =  m·g·h = E
p

Podem aplicar aquest  mateix experiment a un camp elèctric. Si volem acostar una càrrega elèctrica a 
una altra del mateix signe, hem de realitzar un treball extern semblant al d’aixecar l’objecte de terra. 
Aquest treball no es perd, sinó que s’emmagatzema en forma d’energia potencial elèctrica en la 
càrrega, ja que, si la deixem lliure, aquesta tornarà a la seva posició original. El treball realitzat és 
tornat posteriorment pel camp elèctric, de la mateixa manera que passava amb la força gravitatòria.

Si tenim un camp elèctric uniforme 
Æ    
E, creat per una càrrega Q, podem calcular el treball que realit-

zem per traslladar una altra càrrega Q’ d’un punt B a un altre A (fig. 1.12). Aquest treball equivaldrà 
(canviat de signe) a la diferència d’energia potencial elèctrica entre aquests dos punts.

DE
p
 = –W = –   

Æ
F  D  Æ 

r

La unitat d’energia potencial és 
el joule (J), en honor al físic 
anglès James Prescott Joule.

Q Q'
rB

rA

B A

Fig. 1.12

j 1.3 Energia potencial elèctrica

Per aixecar un objecte des de terra fins a una alçada h hem de realitzar un treball per vèncer la força 
gravitatòria de la Terra. Aquest treball s’emmagatzema en forma d’energia potencial (fig 1.11).

Fig. 1.11

 ·  · 

 ·  · 

 · 

 · 

 · 

 · 

A diferència del camp gravitatori, la força F no és constant al llarg de tot el desplaçament; per 
tant, integrant l’expressió anterior obtenim:

D E
p
 = K 

Q Q’ær
A

 – K 
Q Q’ær

B
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E
P
 = K Q Q’æ

r
 – K Q Q’æ•

 = K 
Q Q’æ
r

 – 0 = K 
Qæ
r2

 Q’ r = E Q’ r

E
p
 = E Q’ r

 A. Potencial elèctric

Caracteritza els diferents punts de l’espai i és independent de la càrrega Q’ que col·loquem a cada 
punt. Depèn, en canvi, de la càrrega Q que crea el potencial elèctric.

L’energia potencial elèctrica en un punt és el treball canviat de signe necessa-
ri per portar la càrrega des de l’exterior del camp (•) fins a aquest punt.

El potencial elèctric (V) en un punt és el treball (canviat de signe) que cal fer 
per vèncer les forces del camp elèctric, per tal de traslladar la unitat de càrrega 
positiva des de l’infinit fins a aquest punt (fig. 1.13). 

Fig. 1.13

Q A

Punt molt llunyà
o exterior al camp ( )

W        A

r

Això equival al quocient entre l’energia potencial elèctrica d’una càrrega Q’ col·locada en 
aquest punt i la càrrega Q’, és a dir, l’energia potencial elèctrica per unitat de càrrega:

V
A
 = 

E
Pæ

Q’
 

 
V

A
 = 

E
Pæ

Q’
 = 

Q’ E ræ
Q’

 = E r

V
A
 = E r  [V]

La unitat en el SI és el volt (V):   volt [V] = joule [J]
}}
coulomb [C]

Si en lloc d’una càrrega puntual tenim una distribució de càrregues, el potencial serà la 
suma dels potencials que creen cadascuna de les càrregues.

El signe del potencial és positiu o negatiu en funció del signe de la càrrega.



16 BLOC 1. ELECTRICITAT I MAGNETISME01

Tots els punts que es troben a una mateixa distància de la càrrega Q tenen el mateix potencial. 
Aquests punts pertanyen a una superfície esfèrica que té per radi la distància r fins a la càrrega; 
aquesta superfície és anomenada superfície equipotencial (fig. 1.14). Si tenim només una 
càrrega, les superfícies equipotencials són esferes concèntriques.

Fig. 1.14. Superfícies equipotencials degudes a: a) una càrrega puntual; b) dues càrregues de signes oposats, i c) dues 
càrregues del mateix signe.

EXEMPLE 3

Dues càrregues puntuals de 20 mC i –30 mC estan situades en el buit i disten 1 m d’un punt A  
en sentits oposats (fig. 1.15). Calcula el potencial en el punt A.

Resolució

V
1
 = E

1
 r = K 

Q
1}

r2
 r = 9·109 

N·m2

æ
C2

·
20 · 10–6 Cææ

1 m
 = 180 000 V

V
2
 = E

2
 r = K 

Q
2

}
r2

 r = 9·109 
N·m2

æ
C2

·
–30 · 10–6 Cææ

 1 m
 = –270 000 V

V
A
 = V

1
 + V

2
 = 180 000 V + (–270 000 V) = –90 000 V

Fig. 1.15

r1 = 1m r2 = 1m

 B. Diferència de potencial

Si partim de l’expressió obtinguda anteriorment en el càlcul de la diferència d’energia potencial 
elèctrica entre dos punts, tindrem:

–DW = DE
p
 = K Q Q’

}
r
A

 – K Q Q’
}

r
B

 = E Q’ r
A
 – E Q’ r

B
 = Q’ V

A
 – Q’ V

B

–DW = Q’ (V
A 
– V

B
)

L’expressió (V
A
 – V

B
) es coneix amb el nom de diferència de potencial entre dos punts. Si 

l’aïllem de l’expressió anterior, podrem definir el concepte de diferència de potencial:

V
A
 – V

B
 = 

–DW
}

Q’

La diferència de potencial elèctric és el treball per unitat de càrrega elèctrica (can-
viat de signe) necessari per traslladar una càrrega entre dos punts del camp elèctric.
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La diferència de potencial entre dos punts A i B és el treball (canviat de signe) necessari per 
traslladar la unitat de càrrega positiva des de B fins a A:

V
A
 – V

B
 = 

–DW
}

Q’
 = 

DE
p}

Q’
 =

K }
Q
r
A

Q’
} – K }

Q
r
 

B

Q’
}

}}
Q’

= K Q ( 1
}
r
A

 – 1
}
r
B

)

V
A
 – V

B
 = K Q ( 1

}
r
A

 – 1
}
r
B

)

EXEMPLE 4

Calcula la diferència de potencial (ddp) entre dos punts situats a 0,8 m i 1,2 m, respectivament,  
d’una càrrega de 50 mC.

Resolució

V
A
 – V

B
 = K Q ( 1æ

r
A

 – 
1æ
r
B

) = 9 · 109 
N m2

æ
C2  · 50 · 10–6 C · ( 1æ

0,8 m
 – 

1æ
1,2 m ) = 187 500 V

ACTIVITATS

 12>  Calcula el potencial elèctric en un punt situat a 2 m 
d’una càrrega puntual de 20 mC situada en el buit.

R: 90 kV

 13>   La diferència de potencial entre dos punts situats a una 
distància d’1,5 m i 1 m, respectivament, és de –90 000 V. 
Calcula el valor de la càrrega que crea aquest camp.

R: –30 mC

 14> Digues quin és el potencial en un punt A situat en el buit 
segons la distribució de càrregues de la figura 1.16.

R: 73 125 V

Fig. 1.16

j 1.4 Conductors, semiconductors i aïllants

Tenint en compte certes propietats elèctriques, els cossos es poden classificar en conductors, 
aïllants i semiconductors.

 A. Conductors

En els metalls, els diferents àtoms estan disposats en posicions fixes i ordenades i 
formen una estructura geomètrica molt rígida. A més, els àtoms metàl·lics tenen pocs 
electrons a l’ultima capa electrònica, que està relativament allunyada del nucli. És per 
aquesta raó que els electrons més externs queden poc subjectes al nucli atòmic. Aquests 
electrons recorren el metall de manera lliure i desordenada i es denominen electrons 
lliures (fig. 1.17). 

Aquest conjunt de cations fixos i d’electrons lliures formen l’enllaç metàl·lic. Els elec-
trons lliures són la causa que els metalls siguin molt bons conductors de l’electricitat i 
de la calor.

Fig. 1.17. Electrons lliures en una xarxa 
metàl·lica.
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Fig. 1.19. Circuit elèctric.

M

Receptor
Conductors

Generador

 B. Semiconductors 

Alguns elements, com ara el seleni, el silici i el germani, tenen 4 electrons de valència i 
per formar la seva estructura comparteixen aquests electrons amb electrons d’àtoms pro-
pers (fig. 1.18). Aquest tipus d’enllaç es denomina enllaç covalent i proporciona forces 
atractives molt fortes entre els diferents àtoms. En augmentar la temperatura en aquests 
materials es trenquen alguns d’aquests enllaços i queden electrons lliures; per tant, es 
converteixen en conductors en determinades circumstàncies. La seva conductivitat depen-
drà del nombre d’electrons lliures existents.

 C. Aïllants o no conductors

Aquestes substàncies, a diferència dels metalls, no disposen d’electrons lliures perquè necessi-
ten tots els seus electrons de valència per realitzar els seus enllaços.

En determinades circumstàncies, algun d’aquests enllaços moleculars es pot trencar, de tal 
manera que quedi algun electró lliure i faci que el material condueixi molt poc l’electricitat.

Fig. 1.18. Enllaços covalents en un cristall 
semiconductor.

15> Què entenem per electró lliure?

16> Quina diferència hi ha entre l’estructura atòmica dels metalls i la dels no-
metalls?

17> Cerca informació sobre materials conductors, semiconductors i aïllants que facis 
servir cada dia.

ACTIVITATS

j 1.5 Circuit elèctric

Perquè una làmpada s’encengui o un motor es posi en funcionament és necessari connectar-los 
a una pila o bateria (acumulador) mitjançant conductors elèctrics. La unió correcta d’aquests 
elements forma un circuit elèctric.

Un circuit elèctric està format per un generador (pila o acumulador) que proporciona l’energia 
necessària, el receptor (làmpada, motor, etc.) i els conductors que uneixen els diferents com-
ponents (fig. 1.19).

■  Els generadors són els aparells que transformen el treball o qualsevol altre tipus d’energia en 
energia elèctrica.

■  Els receptors elèctrics transformen l’energia elèctrica en una altra forma d’energia qualsevol, 
és a dir, realitzen la funció inversa de la dels generadors.

■  El conductor elèctric és qualsevol sistema material que tingui les propietats següents: que 
no ofereixi resistència apreciable al pas del corrent i que no aparegui cap diferència de po-
tencial entre els seus extrems quan hi circuli un corrent elèctric.

Per poder governar els circuits fan falta uns elements anomenats aparells de comandament, 
els més importants dels quals són els interruptors, els polsadors i els commutadors.
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 A. Components bàsics. Símbols

Tots els components d’un circuit elèctric són representats gràficament mitjançant símbols elementals, 
que han estat normalitzats per tal que sigui idèntica la seva interpretació per part de tothom.

A la taula 1.2 es mostren els símbols elèctrics més freqüents utilitzats en electrotècnia i nor-
malitzats segons les normes UNE (una norma espanyola) i altres normes internacionals (DIN, 
ANSI, CEI, etc.).

Naturalesa del corrent

Corrent continu

Corrent altern

Funcionament indiferent
en corrent continu o altern

Generadors

Pila

Bateria d'acumuladors o piles

Generador de corrent continu (dinamo)

Generador de corrent altern (alternador)

Font d’intensitat

V

Conductors, terminals i connexions

Conductor

Aparells de mesura

Voltímetre

Línia trifàsica, 3 conductors

n conductors

Terminal o connexió de conductors

Derivació

Encreuament sense connexió

Altres símbols

Terra, presa de terra

Massa, presa de massa

Fusible

Motor

Làmpada

Timbre

Interruptor

Commutador

Contacte normalment obert

Contacte normalment tancat

Connexió en triangle

Connexió en estrella

Amperímetre

Òhmmetre

Wattímetre

Freqüencímetre

Fasímetre

Comptador (símbol general)

Components elèctrics passius

Resistor

Impedància

Inductància,
bobina

Condensador

Condensador electrolític polaritzat

Transformador

Resistor variable

Condensador variable

L1
L2
L3

n

A

W

fHz

Z

+ +

Resistor ajustable

Condensador ajustable

L

Taula 1.2. Símbols elèctrics.
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 B. El corrent elèctric. Intensitat

En els circuits elèctrics hi ha un desplaçament de càrregues elèctriques a través dels conduc-
tors, que rep el nom de corrent elèctric.

El corrent elèctric és un fenomen resultant de la propietat que tenen tots els cossos de neutra-
litzar-se elèctricament. Així, un cos carregat negativament tendeix a cedir el seu excés 
d’electrons, mentre que un cos carregat positivament tendeix a neutralitzar-se capturant elec-
trons d’àtoms que en tenen en excés.

Vegem ara com es desplacen els electrons per un conductor. En estudiar els materials conduc-
tors hem dit que hi havia electrons lliures que estaven en moviment continu, un moviment 
caòtic a causa de l’agitació tèrmica, de manera que no existeix desplaçament de càrregues en 
un sentit determinat (fig. 1.21).

En situar un conductor a l’interior d’un camp elèctric extern 
Æ
E, els electrons lliures es mouen en 

sentit contrari al camp elèctric 
Æ
E (fig. 1.22).

El moviment dels electrons és molt lent, d’uns pocs mil·límetres per segon. Per tant, un electró 
no es pot desplaçar instantàniament d’un punt a un altre del circuit per encendre una làmpada 
o posar en funcionament un motor elèctric.

En realitat, quan nosaltres connectem un circuit elèctric hi ha una pertorbació. Els electrons més 
propers al generador són repel·lits pel seu potencial negatiu; aquests electrons en repel·leixen 
uns altres i així successivament fins arribar a l’altre extrem del conductor, és a dir, per l’interior 
del conductor circula la pertorbació originada pel generador. La seva velocitat és propera a la 
velocitat de la llum, aproximadament de 3·108 m/s.

Sentit del corrent elèctric

El corrent elèctric és el moviment d’electrons per un conductor, que sortiran del pol negatiu (–) 
del generador i es dirigiran, per l’exterior, cap al pol positiu (+), circulant en sentit contrari a 
les línies del camp elèctric. Però a la pràctica s’utilitza el sentit contrari, anomenat sentit con-
vencional, que és el que va escollir Michael Faraday abans de conèixer que el corrent era el 
moviment de càrregues elèctriques negatives (fig. 1.23). Amb això no s’alteren els resultats 
finals i els esquemes lògics de raonament a vegades són més senzills.

Fig. 1.20. Corrent elèctric.

Fig. 1.22. Corrent elèctric a l’interior d’un conductor.Fig. 1.21. Moviment caòtic dels electrons en un conduc-
tor sense la influència d’un camp elèctric.

Fig. 1.23. Sentit real i convencional del corrent 
elèctric.

–

– – – –

–

–

–

–

–

–––

–

–

–

Sentit convencional

Sentit real

Sentit real

Sentit convencional

–

–
––+

–

Si unim dos cossos a través d’un conductor, l’un carregat positivament i l’altre 
negativament, hi haurà una circulació d’electrons fins que els dos cossos 
tinguin el mateix potencial (fig. 1.20). Aquesta circulació d’electrons o càrre-
gues elèctriques es denomina corrent elèctric.
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Intensitat de corrent elèctric

La magnitud que ens dóna una idea de la quantitat d’electrons que passen per un conductor en 
un temps determinat és la intensitat de corrent.

Si la càrrega elèctrica que circula per un conductor és constant, tindrem:

I = 
Q
}t

on  Q: càrrega elèctrica en coulombs [C].
 I: intensitat elèctrica en amperes [A].
 t: temps en segons [s].

Si el flux de càrrega no és constant, prendrem la càrrega com a DQ en un temps suficientment 
petit, Dt. Aleshores:

I = DQ
}Dt

Diferents tipus de corrent elèctric

Segons com sigui el flux de càrregues podem tenir diferents tipus de corrent elèctric (fig. 1.24).

■  El corrent continu constant és aquell en què el flux de càrregues o electrons és constant en 
tot moment i no canvia de sentit.

■  Els corrents elèctrics la intensitat dels quals és variable en el temps es denominen corrents 
variables. Hi ha molts tipus de corrents variables, segons com sigui la seva variació en el 
temps i el seu sentit de circulació.

 –  Si el sentit de circulació del corrent elèctric sempre és el mateix, direm que es tracta d’un 
corrent continu variable en el temps.

 –  Si el sentit de circulació del corrent elèctric és alternatiu, serà un corrent altern i el seu 
nom dependrà de la forma del senyal. El més utilitzat és el sinusoïdal (forma de la funció 
sinus) i el pulsatiu.

La intensitat del corrent elèctric (I ) és la quantitat de càrrega elèctrica que passa 
per una secció transversal d’un conductor en la unitat de temps.

Fig. 1.24. Tipus de corrent elèctric.

La intensitat es mesura en ampe-
res (A). S’utilitzen també els seus 
múltiples i submúltiples:

 1 kA = 103 A
 1 mA = 10–3 A 
 1 mA = 10–6 A

EXEMPLE 5

Per un conductor metàl·lic circula una intensitat de 2 A. Calcula el nombre d’electrons 
que travessaran en un segon la secció del conductor.

Resolució

Q = I·t = 2 A · 1 s = 2 C

2 C = 2 C · 6,24 · 1018 e–

}}
 1 C

 = 1,248 · 1019 e–
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El generador elèctric és un dispositiu que transforma una altra classe 
d’energia en energia elèctrica mantenint la diferència de potencial.

 C. Generadors

Si comparem el circuit elèctric amb un circuit hidràulic, tenim que pel circuit hidràulic hi 
haurà una circulació de líquid mentre hi hagi una diferència de nivell, i per mantenir aquesta 
diferència de nivell necessitem una bomba hidràulica. Succeeix el mateix en un circuit elèc-
tric; per mantenir la diferència de potencial i proporcionar l’energia capaç de crear el corrent 
elèctric, és necessari un dispositiu anomenat generador elèctric (fig. 1.25).

El generador va restablint la diferència de potencial a costa també d’una altra energia, com fa 
la bomba hidràulica.

Fig. 1.25. Símil hidràulic i generador elèctric.

La FEM i la diferència de potencial

Aquesta magnitud és donada per l’expressió següent:

e (FEM) = 
W
}
Q

La FEM no és mesurable directament, però sí que ho és el seu efecte, la diferència de poten-
cial (ddp) o tensió que apareix en els extrems del generador.

La FEM és la causa del moviment de les càrregues per l’interior del generador i la diferència de 
potencial és la causa del moviment de les càrregues per la resta del circuit. Els dos valors rara-
ment coincideixen perquè a l’interior del generador existeixen unes pèrdues, com veurem en la 
propera unitat.

La força electromotriu (FEM) d’un generador és el treball realitzat sobre la 
unitat de càrrega que travessa el generador.

La unitat de la FEM o la tensió és 
el volt (V); un volt equival a un 
joule dividit entre un coulomb.
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Generació de la força electromotriu

Per provocar la manifestació de fenòmens elèctrics és necessari partir d’algun tipus d’energia 
que obligui els portadors de càrrega a desplaçar-se o a acumular-se. Hi ha diversos sistemes 
(fig. 1.26):

■  Per reaccions químiques: les piles i les bateries són dispositius en els quals, mitjançant una 
reacció química entre l’electròlit i les plaques submergides en una dissolució, els electrons de 
la placa de coure es desplacen a la de zinc, on s’acumulen, amb la qual cosa es crea una di-
ferència de potencial.

■  Per inducció electromagnètica: és un efecte que es basa en el principi de Faraday, conegut 
ja per tots nosaltres, perquè també regeix el funcionament dels alternadors de les centrals 
elèctriques o les dinamos. Aquest procés consisteix a fer moure un conductor elèctric a 
l’interior d’un camp magnètic creat per un imant.

■  Per efecte piezoelèctric: algunes substàncies degudament tallades, com ara el quars 
cristal·litzat o la turmalina, proporcionen una diferència de potencial entre les seves dues 
cares oposades en ser sotmeses a una pressió per un esforç mecànic.

■  Per acció de la llum: quan una radiació lluminosa (o l’energia dels fotons) incideix sobre la 
superfície de certes substàncies (liti, cesi, seleni, silici, etc.), es desprenen electrons de les 
últimes capes dels àtoms i es crea entre les seves cares una diferència de potencial. Aquest és 
el principi de les cèl·lules fotovoltaiques.

■  Per efecte d’un parell termoelèctric: si unim fortament els extrems de dos fils de materials 
diferents, com ara constantà i coure, i n’escalfem la unió, apareix en els seus extrems una 
diferència de potencial. El conjunt format rep el nom de termoparell i es fa servir com a sonda 
per a la mesura de temperatures.

■  Per fregament: els generadors de Van de Graaff es basen en aquest procés. Es poden obtenir 
tensions superiors a un milió de volts.

Fig. 1.26. Diferents sistemes de generació de força electromotriu.
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 D. Els receptors. La resistència elèctrica

Els aparells receptors són els encarregats de transformar l’energia elèctrica que reben en energia 
útil. N’existeixen de molts tipus; en general, qualsevol aparell que funcioni amb energia elèc-
trica és un receptor.

No tots els receptors i conductors deixen passar el corrent elèctric amb la mateixa facilitat a 
través seu. Aquesta oposició s’anomena resistència elèctrica.

Resistència elèctrica

Quan unim dos cossos entre els quals hi ha una diferència de potencial amb un conductor, 
aquest és recorregut per un corrent elèctric format per un conjunt d’electrons. Aquests, en el 
seu recorregut, xoquen amb altres electrons i els fan canviar de direcció. Tenint en compte que 
no tots els materials conductors tenen una mateixa estructura i constitució atòmica, no tots 
tindran el mateix nombre d’electrons lliures, la qual cosa fa que uns materials presentin una 
oposició més gran que altres al pas del corrent elèctric.

La resistència d’un conductor depèn de la naturalesa del conductor, de la seva longitud i de la 
seva secció.

■  La naturalesa o estructura atòmica del conductor, que s’expressa mitjançant una constant 
anomenada resistivitat (r) pròpia de cada material.

■  La longitud (l), ja que com més llarg és el conductor més gran és la dificultat per circular-hi; 
és a dir, a més longitud, més resistència. Així doncs, la resistència d’un conductor és directa-
ment proporcional a la seva longitud.

■  La secció (S), ja que en augmentar la secció del conductor, facilitem el pas dels electrons i 
disminuïm, per tant, la seva resistència.

Aquests factors determinen el valor de la resistència d’un fil conductor:

R = r l
}
S

on R: resistència elèctrica [W].
 r: resistivitat elèctrica [Wm2/m = Wm].
 l: longitud del conductor [m].
 S: secció del conductor [m2].

La taula 1.3 mostra els valors de la resistivitat per a diferents materials.

Els materials conductors són els que presenten valors de resistivitat menors, seguits dels 
semiconductors. Els valors més alts de r corresponen als bons aïllants elèctrics.

El material més utilitzat per a conductors elèctrics és el coure, perquè presenta una  
baixa resistivitat, és molt dúctil i és un dels més econòmics. En microelectrònica o en  
circuits electrònics de molt alta precisió, s’utilitza l’or, ja que és un material que no 
s’oxida.

La resistència elèctrica (R) és l’oposició que presenten els diferents conduc-
tors al pas del corrent elèctric.

La unitat de la resistència elèc-
trica és l’ohm (V), en honor del 
físic Georg Ohm. Es fan servir 
també els seus múltiples i sub-
múltiples:

 MW = 106 W
 kW = 103 W
 mW = 10–3 W
 mW = 10–6 W

Taula 1.3. Coeficient de resistivitat per a dife-
rents materials.

Material
Resistivitat (r)  
a 20°C [V m]

Plata 1,59 · 10–8

Coure 1,72 · 10–8

Or 2,4 · 10–8

Ferro 1,2 · 10–7

Estany 1,15 · 10–7

Constantà 
 (60 % Ni  
 i 40 % Cu)

4,9 · 10–7

Nicrom 1,08 · 10–6

Germani 4,5 · 10–1

Silici 6,4 · 102

Fusta de 108 a 1014

Vidre  de 1010 a 1014

Hi ha aliatges, com ara el cons-
tantà, la resistència dels quals 
gairebé no varia amb la tempera-
tura, cosa que els fa idonis per a 
la fabricació d’elements resistius 
anomenats resistors.
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Taula 1.4. Coeficient de temperatura per a dife-
rents materials.

Material Coeficient de tem-
peratura (a) [°C–1]

Plata 3,8 · 10–3

Coure 3,9 · 10–3

Or 3,5 · 10–3

Ferro 5,0 · 10–3

Estany 4,4 · 10–3

Constantà 
 (60 % Ni  
 i 40 % Cu)

1 · 10–4

Germani –4,8 · 10–2

Silici –7,5 · 10–2

S’ha observat experimentalment que la resistivitat d’un material depèn de la temperatura 
(taula 1.4). En els conductors metàl·lics, la resistivitat augmenta amb la temperatura; aquest 
increment depèn de la naturalesa del conductor i és determinat  aproximadament  per l’expressió 
(T és la temperatura en graus centígrads):

r
(T)

 = r
(20 °C)

 (1 + a (T – 20 °C))

En el zero absolut de temperatura, la resistivitat que presenten alguns metalls com ara el ferro, el 
coure, la plata, el platí i l’or, és nul·la. Aquest fenomen es coneix amb el nom de superconductivitat.

Diferents tipus de resistors

En els circuits electrònics s’utilitzen els resistors per distribuir adequadament la tensió i el 
corrent pels diferents punts del circuit. En electricitat, l’efecte de la resistència és oposar-se al 
pas del corrent i transformar l’energia elèctrica en calor, com és el cas de les resistències cale-
factores i de les làmpades incandescents.

En la unitat 4 pots trobar els diferents tipus de resistors i el codi de colors per a la lectura del 
seu valor òhmic.

Conductància i conductivitat 

A partir d’aquesta expressió podem deduir que un conductor que presenti una conductància 
molt petita tindrà una elevada resistència, és a dir, serà un mal conductor.

Si la conductància és la magnitud inversa a la resistència, la conductivitat (s) és la magni-
tud inversa a la resistivitat i representa l’aptitud d’un material per a la conducció del corrent 
elèctric.

Els resistors són components especialment dissenyats per oferir una deter-
minada resistència al pas del corrent elèctric. 

Fig. 1.27. Diferents tipus de resistors.

La conductància (G) és la magnitud inversa a la resistència, ja que descriu la 
facilitat que té un conductor al pas del corrent elèctric.

G = 
1

}
R

 [S]

La unitat de la conductància és 
el siemens (S), en honor al físic 
Werner von Siemens.

EXEMPLE 6

Calcula la resistència elèctrica d’un conductor de coure, d’una longitud de 10 m i una secció  
de 0,75 mm2, a una temperatura de 35 °C.

Resolució

r
(35 °C)

 = r
(20 °C)

  (1 + a (T – 20 °C)) = 1,72 · 10–8 W · m · (1 + 3,9 · 10–3 °C–1 · (35 °C – 20 °C)) = 1,82 · 10–8 W · m

R = r l
}
S

 = 1,82 · 10–8 W · m ·
10 m

}}
7,5 · 10–7 m2

 = 0,24 V
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Efectes de l’electricitat

El corrent elèctric, al seu pas per un receptor o un conductor, pot produir els efectes següents:

■  Efecte calorífic: en passar el corrent elèctric per un conductor, aquest s’escalfa. Aquest és el 
principi del funcionament de les làmpades d’incandescència, estufes, fogons, forns elèctrics, 
escalfadors, etc.

■  Efecte magnètic: quan un corrent circula per un conductor, crea al seu voltant un camp mag-
nètic; aquest camp servirà, com veurem més endavant, per fer girar un motor.

■  Efecte lluminós: l’enllumenat elèctric mitjançant les làmpades fluorescents i de descàrrega 
és degut al fenomen de luminescència, que consisteix a produir radiacions lluminoses per 
mitjà de la descàrrega elèctrica en el si d’un gas com ara l’argó o el neó. Aquest efecte es 
produeix també en les làmpades d’incandescència per l’efecte calorífic o de termoradiació, 
que consisteix en l’emissió de llum i calor d’un cos calent.

■  Efecte químic: el pas d’un corrent per un electròlit produeix reaccions químiques.

■  Efectes fisiològics: el pas d’un corrent elèctric elevat a través del cos humà pot produir le-
sions que poden arribar a la mort. Aquest efecte és utilitzat en aparells d’electromedicina i en 
el sacrifici de bestiar.

Les estufes i els fogons elèctrics 
antics estaven constituïts per una 
resistència o filament metàl·lic 
d’un aliatge resistent a la fusió, 
com ara el nicrom i el constantà.

18> Calcula la càrrega elèctrica transportada per un corrent de 5 A durant  
1 minut.

  R: 300 C

19> Què significa que el corrent elèctric en un punt del circuit és de 2 A?

20> Calcula la resistència elèctrica que presenta una part d’una instal·lació 
realitzada amb un conductor de coure d’1,5 mm2 de secció i 28 m de lon-
gitud, si a causa d’una sobrecàrrega elèctrica aquesta s’escalfa a una  
temperatura de 70 °C.

R: 0,38 W 

21> Calcula la intensitat de corrent que circula per un circuit si en 4 h 30 min 
hi han passat 48 600 C.

  R: 3 A

22> Es vol construir, amb un fil de constantà de 0,1 mm2 de secció, un resistor 
d’1,5 W. Calcula la longitud necessària de fil per a la seva fabricació.

  R: 0,306 m

23> Un resistor està fabricat amb fil de nicrom de 0,15 mm2 enrotllat sobre 
un cilindre de 0,4 mm de diàmetre. Calcula’n la resistència elèctrica si el 
resistor està format per 30 voltes de fil.

  R: 0,27 W  

ACTIVITATS
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Fig. 1.28. Connexió d’un amperímetre.

Fig. 1.29. Connexió d’un voltímetre.

j 1.6 Mesura de magnituds elèctriques

Les magnituds elèctriques estudiades (intensitat elèctrica, voltatge o diferència de po-
tencial i resistència elèctrica) es poden mesurar amb els instruments de mesura següents: 
l’amperímetre, el voltímetre i l’òhmmetre.

■  L’amperímetre és l’instrument que ens permet mesurar la intensitat elèctrica. Aquest 
s’ha de connectar interrompent el circuit, per obligar que totes les càrregues elèctri-
ques hi circulin a través (fig. 1.28). Aquest tipus de connexió s’anomena connexió en 
sèrie.

■  El voltímetre és l’instrument que ens permet mesurar la diferència de potencial o el 
voltatge. Per poder mesurar la diferència de potencial, haurem de connectar el voltí-
metre entre aquests dos punts (fig. 1.29); aquesta connexió s’anomena connexió en 
paral·lel.

■  L’òhmmetre és l’instrument que ens permet mesurar la resistència elèctrica d’un cir-
cuit, d’un receptor o d’un resistor. Per realitzar la mesura d’una resistència en un  
circuit cal procedir de la manera següent:

 –  Assegurar-se que al circuit o a la resistència no hi hagi tensió, ja que això pot pro-
vocar el deteriorament de l’aparell i la mesura realitzada no seria la correcta. Per 
això et recomanem sempre que desconnectis el circuit o resistència de la font 
d’alimentació o generador.

 –  Si l’aparell que utilitzes és analògic o d’agulla, hauràs d’unir les dues puntes de 
l’òhmmetre i actuar sobre la resistència ajustable per calibrar l’aparell a zero.

 –  Per efectuar la mesura haurem de connectar l’òhmmetre entre els dos punts entre els 
quals volem mesurar la resistència.

 24> Dibuixa en el circuit de la figura 1.30 com col·locaries 
l’amperímetre per mesurar la intensitat que circula per 
la làmpada, pel motor i la que subministra el  
generador.

25> Dibuixa en el circuit de la figura 1.31 la col·locació del 
voltímetre per mesurar el voltatge en cadascuna de les 
làmpades.

26> Explica com mesuraries la resistència interna de la  
làmpada de la figura 1.31.

ACTIVITATS

  Fig. 1.31Fig. 1.30
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Activitats finals

 1>  Si un cos té una càrrega negativa de 0,5 coulombs, 
quants electrons té?

  R: 3,12 · 1018 e–

 2>  Com són les línies de força creades per una càrrega po-
sitiva? Raona la teva resposta.

 3>  Si tenim un camp elèctric creat per més d’una càrrega, 
com podem calcular la intensitat de camp elèctric en un 
punt determinat?

 4>  Dues càrregues puntuals estan situades a una distància 
de 2 m i s’atreuen amb una força de 50 N. Si disminuïm 
la distància fins a 1 m, quant valdrà la nova força 
d’atracció?

  R: 200 N

 5>  Calcula la força d’atracció de dues càrregues situades en 
el buit de 23 μC i –50 μC, separades per una distància 
de 50 cm.

  R: –41,4 N

 6>  Dues càrregues de 5 μC i 8 μC estan situades en el buit, 
en els punts que indica la figura 1.32. Calcula el valor 
de la intensitat de camp en el punt A.

  R: 13 749,2 N/C

 7> Què són les línies de força d’un camp elèctric? Dibuixa 
les línies de força d’un camp produït per dues càrregues 
iguals de signe negatiu. Raona la teva resposta.

 8> Dibuixa les línies de força del camp elèctric produït per 
una càrrega positiva. Raona la teva resposta.

 9> En un punt d’un camp elèctric hi ha una càrrega de 8 mC 
amb una energia potencial de 40 joules. Quin és el po-
tencial en aquest punt?

  R: 5 000 V

10> Quin és el potencial elèctric d’un punt A situat en el buit 
i a 1 m d’una càrrega positiva de 0,3 μC?

  R:  2 700 V

11> Dues càrregues de –4 μC i 3 μC situades en el buit estan 
separades per una distància de 2 m. Calcula la intensitat 
de camp i el potencial en un punt situat a 1,3 m de la 
primera càrrega i 0,7 m de la segona.

  R: 76 403,8 N/C i 10 879,1 V

12> En els punts de coordenades (0, 2) m i (3, 0) m es tro-
ben dues càrregues elèctriques puntuals de 20 μC i 30 
μC respectivament. Calcula el potencial en l’origen de 
coordenades i en el punt mitjà de la recta que les uneix 
si aquestes estan situades en el buit.

  R: 180 000 V; 250 000 V

13> Calcula la diferència de potencial entre dos punts situats 
a 2 m i 0,7 m, respectivament, d’una càrrega de –20 μC.

  R: 167 142,8 V

14> Quina quantitat de càrrega haurà de transportar un corrent 
de 10 A durant mitja hora?

  R: 18 000 C

15> Qui subministra l’energia que transporta el corrent elèc-
tric?

16> Indica el nom de cinc materials conductors i cinc 
d’aïllants.

17> En quin sentit circula el corrent elèctric, científicament? 
Quin és el sentit que es fa servir normalment?

18> Busca informació sobre el generador de Van de Graaff, 
dibuixa’l i explica’n el funcionament.

19> Explica el funcionament d’una bateria o acumulador.

20> Cerca informació del procés xerogràfic i explica en què 
consisteix.

21> Amb un fil de constantà de 0,1 mm de diàmetre es vol 
construir una resistència de 200 W. Calcula la longitud 
que ha de tenir el fil.

  R: 3,2 m

22> Què significa que el coeficient de temperatura del silici 
i del germani siguin negatius?

         Fig. 1.32


